134

الدعوة إلى الطاعة
علمنا الرب يسوع أن نصلي لتكن مشيئتك .يشجعنا فيما بعد وفي وقت الحق سفير الرب البارز رسول المسيحية
هللا
بولس الرسول بالقول َ " :والَ تُ َشا ِكلُوا َه َذا ال َّد ْه َر َبلْ تَ َغيَّرُوا ع َْن َش ْك ِل ُك ْم ِبتَجْ ِدي ِد أَ ْذهَا ِن ُك ْم ِلت َْختَ ِبرُوا َما ِه َي إِ َرا َدةُ ِ
ضيَّةُ ْال َكا ِملَةُ " (رو )1 :21
الصَّا ِل َحةُ ْال َمرْ ِ
هللا لديه إرادة ومشيئة ،إرادة يومية ،وإرادة دائمة أبدية مزدهرة لكل مخلوق خلقه .وهذا يعني أنه قد صمم خطة
ال
خصيصا لك حتى من قبل تأسيس العالم كما قال بولس الرسول ":ألَنَّنَا نَحْ نُ َع َملُهَُ ،م ْخلُو ِقينَ ِفي ْال َم ِسيحِ َيسُو َع ألَ ْع َم ٍ
ق هللاُ فَأ َ َع َّدهَا ِل َك ْي نَ ْسلُكَ ِفي َها "(افس )2::1
صا ِل َح ٍة،قَ ْد َس َب َ
َ
واحدة من أفضل الرسوم التوضيحية في هذا الصدد هي دعوة أرميا النبي .إليك هنا كلمات خطة هللا التي كشفها
ص َّورْ تُكَ فِي ْال َب ْ
َّح ِم قَ َّد ْستُكَ َ .ج َع ْلتُكَ نَبِيّاً
له":فَ َكان ْ
ط ِن ع ََر ْفتُكَ َوقَ ْبلَ َما َ
ي [ :قَ ْبلَ َما َ
َت َكلِ َمةُ الرَّبِّ إِلَ َّ
خَرجْ تَ ِمنَ الر ِ
ب]"( ار  .)5-4 :2انظروا إلى هذا التسلسل الجميل للكلمات المتعلقة بهذا النبي حتى قبل والدته:
لِل ُّشعُو ِ
"ع ََر ْفتُكَ "

" قَ َّد ْستُكَ "

" َج َع ْلتُكَ "

تماما كما كان هلل ضرم محدد وخطة مصممة بعناية رميا الن يسلك فيها حتى من قبل أن يٌولد ،كذلك أالمر بالنسبة
لك فلدي هللا خطة لك .قد تكون خطته لهذا أن يكون محاميا ً وذلك مزارعا ً أو صياداً أو طبيبا ً أو ربة منزل أو خياطة أو
ممرضة أو مهندسة .كلما كنت في خطة هللا المحددة ،كنت مقدسا ً ،ومعينا ً وناريا ً علي منبرك تماما كما كان أرميا .ال
تسعى إطالقا ً ي شيء آخر .هنا المكان الذي ستجلب فيه الثمر الوفير الكثير وهو أيضا ً المكان الوحيد حيث ستصل
فيه إلى الرضا والشبع الكامل .اآلن دعونا نالحظ ما يلي:

فعل اإلرادة اإللهية دليل على اإليمان اإلبراهيمي
خَر َج َوه َُو الَ يَ ْعلَ ُم إِ َلى أَ ْينَ
يراثا ً ،فَ َ
ان الَّ ِذي َكانَ َعتِيداً أَ ْن يَأْ ُخ َذهُ ِم َ
ان إِب َْرا ِهي ُم لَ َّما ُد ِع َي أَطَا َع أَ ْن يَ ْخر َ
ُج إِ َلى ْال َم َك ِ
اإلي َم ِ
"بِ ِ
يَأْتِي( " .عب (8 :22
نعم  ،باإليمان إبراهيم  ...أطاع  ...تجسد اإليمان من خالل حياته  ،وكانت طاعته هي شريان الحياة لهذا اإليمان .إن
كنت ضير مطيع ،فإنك لن تكون ملتزما ً وثابتا ً .وإن لم تثبت ستٌقطع كفرع من الكرمة وتلقي في النار (يوحنا )6 :25

تنتظرك بركات ضامرة عندما تفعل إرادة هللا
 .2إذا كنت تفعل إرادة هللا  ،ستجلب الثمر الكثير .يجب أن ال يكون التركيز على اإلتيان بالثمر ولكن على فعل وعمل
إرادة هللا .إذا أكلت الدجاجة ما يٌوضع أمامها ،سيأتي البيض بشكل طبيعي .إذا كان طعامك أن تفعل إرادة هللا ،ستأتي
تلقائيا ً بثمر وفير .ولن يكون هذا الثمر من خالل أعمال الجسد وال من خالل التخطيط وال من خالل السعي واإلجتهاد
وال بدفع ا مور بالقوة وال بالضغط أو التالعب ،ولكن سيكون ثمار نتاج من الروح القدس .نعلن مراراً وتكراراً بأن
اإل نسان يأتي بالخطط إلنجاز أمر ما ولكن يقول لنا الرب يسوع هنا......." :ال َّ ِذي َي ْثب ُ
ي َوأَنَا ِفي ِه َه َذا َيأْ ِتي ِبثَ َم ٍر
ُت ِف َّ
ير ("......يوحنا  . )5 :25يعتني الرب ويعطي ثمر في حضور الطاعة التي هي اإللتزام والثبات.
َك ِث ٍ
ْرفُ التَّ ْعلِي َم هَلْ
 .1إذا كنت تحيا في مشيئة هللا سيمنحك هللا الفهم والتمييز الروحي" .إِ ْن َشا َء أَ َح ٌد أَ ْن يَ ْع َم َل َم ِشي َئ َتهُ يَع ِ
هللا أَ ْم أَتَ َكلَّ ُم أَنَا ِم ْن نَ ْف ِسي " (يوحنا  .)27 :7يمكنك قراءة جميع أنواع الكتب الالهوتية والدينية وتدرس الكتاب
ه َُو ِمنَ َّ ِ
المقدس وتتعب نفسك في إستشارة الدارسين لكلمة هللا وذلك لمعرفة ما هو من هللا وما هو من اإلنسان .ولكن إن
كنت خارج إرادة هللا سينقصك الفهم والتمييز حول أي التعاليم من هللا وأي منها من اإلنسان.
درس الفريسيون بكثافة جميع جوانب الكتاب المقدس العهد القديم بما في ذلك النقطة والفصلة (أصغر الحروف
وعالمات اللهجة) .ومع ذلك فإن معرفتهم لم تمنحهم الفهم والتمييز الروحي .لم يدركوا ويعترفوا بأن المسيح إبن
هللا مع كل عبقرياتهم و دراساتهم في الكتاب المقدس  .قتلوه  ....وعلي النقيض نجد بطرس وأندراوس ونثنانيل

وليعازر ويوحنا المعمداني مع أنهم ليسوا أعظم العلماء لكنهم كانوا جميعا ً رجاالً عاشوا في إرادة ومشيئة هللا...
عرفوا على الفور أن الرب يسوع هو المسيح المسيا .دراسة الكتاب المقدس دون فعل إرادة هللا تنتج الفريسيين :
ْرفَ ِة الْ َح ِّ
ق أَبَداً "( 1تيمو )7 :3
"يَتَ َعلَّمْنَ فِي ُكلِّ ِح ٍ
ينَ ،والَ يَ ْست َِط ْعنَ أَ ْن يُ ْق ِب ْلنَ إِلَى َمع ِ
 .3إذا كنت تحيا في مشيئة و إرادة هللا ينقذك الرب من حمل ا عباء التي ليس لك أن تحملها .العديد منكم مثقلون
بأعباء ليست لكم في ان تحملونها .أنها تجعلكم في إكتئاب و قلق و إحباط .هذه ا عباء تحنيكم بإستمرار .وضالبا ما
تجعلكم ضير صالحين للقتال وكسب معركة اإليمان .ال تدع اآلخرين يضعون عليك أعباءهم التي من ال ٌمفترم عليهم
يري َهي ٌِّن َو ِح ْم ِلي خَ ِف ٌ
يف »" (مت
أن يحملونها هم بأنفسهم  .ال تستسلم لضغوط البشر .قال الرب يسوع" :ألَ َّن ِن ِ
 .)3::22مجداً للرب! وهذا يعني أن الرب يسوع لن يعطيك عبئا ً ثقيالً لكن البشر سيعطونك والرب لن يثقل عليك
أبداً ...طالما كنت تحت نيره ملتصق معه بالنير سيكون حملك خفيفا ً .بالقيام بعمل إرادة هللا ومشيئته  ،ستكون قادرأ
على تمييز أي ا عباء التي لك لتحملها وأي ا عباء التي ليست كذلك.
 .4إذا كنت تحيا في مشيئة و إرادة هللا سيكون لديك الحب اإللهي للجميع .يقول الكتاب المقدس..." :ألَ َّن َم َحبَّةَ هللاِ قَ ِد
ا ْن َس َكبَ ْ
ُس ْال ُم ْعطَى لَنَا "(رو  .)5 :5الحب البشري له حدوده .يمكنك أن تجرب  ،ولكنك ستملك
وح ْالقُد ِ
ت فِي قُلُوبِنَا بِالرُّ ِ
وقتا ً صعبا ً لتتجاوز فيه اإلستياء والغضب والمرارة المقيمة في أعماق قلبك .الحب البشري ال يتدفق مثل النهر .في
أحسن ا حوال يكون هزيالً و من المجهود البشري .ولكن إذا كان لديك الحب اإللهي  ،سيتدفق كينبوع لجميع الناس
إلى ا عداء وا صدقاء على حد سواء .يمكن فقط تحقيق أمر الرب ووصيته في محبة ا عداء عندما نملك الحب
أإللهي  :أحبوا أعدائكم (متى)44:5
 .5إذا كنت تحيا في مشيئة و إرادة هللا ستكون قادرا ً على إستقبال إعالن ووحي هللا .كلما تسير مع هللا ساعيا ً إلرادته
،سيفتح الرب يسوع الكتب لك كما فعل للتلميذين في الطريق إلى عمواس وسيعلن لك أيضا ً أسرار مملكته.
 .6إذا كنت تحيا في مشيئة و إرادة هللا ستتعلم أن تكون في ا ماكن الصحيحة في ا وقات المناسبة و تتحدث
الكلمات الصحيحة مع الروح الصحيح .كان بطرس مطيعا ً للقيام وعمل إرادة هللا ولهذا السبب أرسله الروح القدس
إلى بيت كورنيليوس (أعمال  .)2:كان فيليبس يعيش حياة فعل إرادة هللا عندما كان الروح القدس يتحدث فيه
للخصي ا ثيوبي (الحبشي) (اعمال  .)1::8سلك أيضا ً بولس الرسول في إرادة هللا وكشف هللا خطته له للذهاب إلى
مكدونية (أعمال  .): :26عندما تفعل إرادة هللا ،ستتحرك باإلعالن اإللهي في طريق الوحي وليس با سباب والعقل.
سيتحدث هللا معك .تذكر  ،نفس الروح القدس التي سكن في جسد المسيح قبل  1:::سنة يسكن أيضا ً اليوم في
أجساد كل أولئك الذين يفعلون إرادته  .لذلك ،يمكنك أن تتعلم السير مع هللا تماما ً كما فعل الرب يسوع وهو في
الجسد.
 .7إذا كنت تحيا في مشيئة و إرادة هللا سيثق هلل بك وفيك في كل شيء .هللا يعطي كل واحد من أوالده الكثير للقيام به
بمقدار نسبة ثقته فيهم .إذا كان هللا ال يستخدمك في مملكته ،فهذا يعني أنه ال يستطيع أن يثق بك .ليس لدي هللا
عاطلين عن العمل وال عبيد بال شغل .تذكر أن هللا ال يهتم كثيرا ً بمواهبك الطبيعية الخاصة .فهو ال يعمل من خالل ما
ضى بِ َساقَ ِي ال َّرج ُِل " (مز .)2: :247
هو طبيعي ولكن من خالل ما هو خارق للطبيعة " :الَ ي ُ َسرُّ بِقُ َّو ِة ْالخَ ي ِْل .الَ يَرْ َ
ما يعطيه هللا من روحه ،هو ما سيعمل من خالله .ال تحاول اإلعالن عن نفسك وال تحاول اإلعالن عن مواهبك
وعضالتك .دع هللا يفعل اإلعالن ( يعلن عنك) .إذا لم يفعل ذلك ،فهي عالمة قوية على أنك بحاجة لقضاء الكثير من
الوقت في البرية كما فعل موسى لمدة  4:عاما ً .ثم عندما تكون مستعداً جاهزاً سيصيغك هللا في ما لديه بالنسبة لك.
صاغ الرب رسله اإلثني عشر و صاغ إستيفانوس الشماس وصاغ أكيال وبرسيكال وهكذا الخ .....في الوقت المناسب
سيريك مكان خدمتك .إعتمد عليه .قد تكون في ذلك بالفعل وال تعرف ذلك نك تبحث عن شيء "أكبر وأعظم " و قد
يفوتك ما هو صواب من حولك.
 .8إذا كنت تحيا في مشيئة و إرادة هللا ستنتظر قيادة الرب لك .إنتظر إبراهيم  2:عاما ليحصل على إبنه ا ول ثم
طلب هللا منه أن يقدمه ذبيحة .في وقت الحق حفظ هللا موسى في البرية يرعي ا ضنام لمدة  4:عاما قبل أن يثق به
لرعاية الشعب .جعل هللا بولس الرسول ينتظر في صحراء العربية لمدة ثالث سنوات قبل أن يرسله إلى أورشليم لبدء
خدمته الجهارية .يوحنا المعمدان على الرضم م ن أنه ملئ بالروح القدس منذ الوالدة  ،كان عليه أن ينتظر  3:عاما ً
قبل أن يمسحه هللا للوعظ والكرازة .هللا يجب أن يعمل في اإلنسان قبل أن يستخدمه ،علي اإلنسان التنحي جانبا ً
لإلنكسار.
سيكون لك كل ما هو هلل عندما تكون في إرادة ومشيئته هللا

لمزيد من مقاالت القس اسشولتيز قم بزيارة لموقعناwww.schultze .org
Reimar A.C. Schultze PO Box 299 Kokomo, Indiana 46903 USA

